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Ook in 2017 investeren we weer volop in ons energienet.  
Enexis Netbeheer investeert niet alleen in onderhoud, vervanging en uitbreiding, 
maar ook in innovaties. Zodat onze netten betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar 
blijven en onze klanten op ons kunnen blijven rekenen. Graag geven wij u per 
provincie een totaaloverzicht van de investeringen en een korte toelichting op 
een aantal belangrijke projecten in 2017.

enexisnetbeheer.nl

Enexis Netbeheer in het kort

Enexis Netbeheer investeert in 2017



Kerngegevens 2016

Uitvalduur elektriciteit
in minuten

15,2 14,2

2016 2015

Hoogspanning

Middenspanning

Laagspanning

Uitvalduur gas
in seconden

2016 2015

45

78

Personeelsleden

2016 2015

4.390 4.299

Bruto voetafdruk eigen 
emissie in ton CO2

2016 2015

152.467

121.077

Peildatum 31 december 2016

Netto-omzet
In miljoenen euro’s

2015: 1.353
1.376

Investeringen  
in de netten
In miljoenen euro’s

2015: 377
384

Dart-rate Enexis
Veiligheidsindex

2015: 0,33
0,17

Resultaat na 
belastingen
In miljoenen euro’s

2015: 223,1
207

Balanstotaal
In miljoenen euro’s

2015: 7.079
7.284

Gemiddelde  
netwerk  kosten  
voor consumenten
In euro’s per jaar

2015: 382
388

Enexis Netbeheer beheert en onderhoudt het energienetwerk in Noord- Oost- en 
Zuid-Nederland en voorziet op die manier 2,8 miljoen klanten van elektriciteit en 
ruim 2,3 miljoen van gas. Wij brengen energie waar mensen licht en warmte  
nodig hebben. Hierbij zijn wij doorlopend op zoek naar innovatieve mogelijk-
heden om ons netwerk betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar te houden.

136.900 km
2.752.000 aansluitingen
34.453 GWh

Elektriciteitsnet

46.200 km
2.285.000 aansluitingen
6.075 Mm3

Gasnet
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Grote projecten in 2017
  Uitbreidings- en verzwaringswerkzaamheden in een 
HS/MS-station voor Wind op Land en zonneparken 
bij Meeden.
  Uitbreidings- en verzwaringswerkzaamheden in een 
HS/MS-station voor Wind op Land bij Eemshaven.
  Verdere uitrol van Distributie Automatisering in 
Groningen. Er worden 22 stations geplaatst en de 
structuur van het elektriciteitsnet wordt aangepast 
zodat er minder klanten zonder stroom zitten bij  
een storing. Een storing wordt sneller gelokaliseerd 
en verholpen.
  Faciliteren uitrol “nul op de meter”-woningen met 
aanpassingen in ons net.
  Verstevigen (aardbevingsbestendig) van drie  
gasontvangstations in het aardbevingsgebied.
  Vervangen van grijs gietijzeren gasleidingen in de  
stad Groningen. In 2017 wordt er ca. 24 kilometer  
van dit type gasleiding vervangen.

  Het leggen van een tweetal koppelleidingen* in  
afstemming met Gasunie:

 a.  Scheemda en Scheemderzwaag. Hiervoor zullen 
we ca. 6 kilometer gasleiding leggen.

 b.  Appingedam – Delfzijl. Hiervoor zal ca. 2.8 kilo-
meter gasleiding gelegd gaan worden.

  Het vervangen van 1e generatie PE** net (1 bar) tussen 
Mussel en Onstwedde in de gemeente Stadskanaal: 
in totaal ongeveer 8 kilometer. 
  Het vervangen van 1e generatie PE** net (1 bar)  
tussen Stadskanaal en Alteveer. In totaal ongeveer  
10 kilo meter. 

*    koppelleidingen zijn hoge druk transportleidingen (8 bar) om twee 
gasnetten aan elkaar te koppelen. Door het vervallen van een gas-
ontvangststation in Groningen zijn, in samenwerking met Gasunie,  
twee reconstructieprojecten noodzakelijk.

**  1e generatie PE is een materiaal waaruit hoofdleidingen gas zijn gemaakt. 
Dit type leiding is tussen 1968 en 1979 gelegd. Het materiaal is breuk-
gevoelig en wordt daarom vervangen.

In 2017 investeert Enexis Netbeheer 104 miljoen euro in het energienet  
in de provincie Groningen. Hiervan is 34 miljoen voor het gasnetwerk,  
54 miljoen voor het elektriciteitsnetwerk en 16 miljoen voor het plaatsen  
van slimme meters. Enexis Netbeheer beheert in Groningen 268.000  
gas aansluitingen en 295.000 elektriciteitsaansluitingen.

Provincie Groningen

Enexis Netbeheer investeert in 2017

enexisnetbeheer.nl



Grote projecten in 2017
  Verzwaring transformatorstation op HS/MS- 
station Coevorden ten behoeve van Wind op  
Land en zonneparken.
  Tweede deel van Distributie Automatisering in  
het elektriciteitsnet in de stad Emmen. Er worden  
17 nieuwe installaties geplaatst en de structuur van 
het elektriciteitsnet wordt aangepast zodat er 
minder klanten zonder stroom zitten bij een storing.  
Hierdoor kunnen we een storing sneller lokaliseren 
en verhelpen.
  In de omgeving van Aalden (gemeente Coevorden) 
verzwaren we het netwerk. Hiervoor vervangen  
we een elektriciteitskabel van 4,5 kilometer tussen 
Wezuperbrug en Zweeloo.
  In de stad Assen verzwaren we het netwerk.  
Hiervoor leggen we twee extra elektriciteitstrans-
portkabels aan van 3 kilometer tussen de Europaweg 
West en De Haar.

  In Borger (gemeente Borger-Odoorn) wordt het 
schakelstation verplaatst en voorzien van bediening 
op afstand.

  In afstemming met Gasunie vervalt het gas-
ontvangstation Hooghalen en we leggen daarvoor  
7 kilometer nieuw hogedruknet (8 bar) tussen Assen 
en Hoog halen, gecombineerd met vervanging van 
het lagedruknet (ook 7 kilometer), en een deel 
LS-net.

In 2017 investeert Enexis Netbeheer 66 miljoen euro in het energienet in de 
provincie Drenthe. Hiervan is 18 miljoen voor het gasnetwerk, 36 miljoen voor 
het elektriciteitsnetwerk en 12 miljoen voor het plaatsen van slimme meters.
Enexis Netbeheer beheert in Drenthe 154.000 gasaansluitingen en 219.000 
elektriciteits aansluitingen.

Provincie Drenthe

Enexis Netbeheer investeert in 2017
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Grote projecten in 2017
  Verzwaren van het transportnet Zwolle Hessenpoort. 
Voor dit project wordt een nieuwe transportkabel 
van 1,6 kilometer gelegd. Deze uitbreiding is nodig 
vanwege de groei van het industrieterrein  
Hessenpoort.
  Verzwaren van het distributienet Steenwijk ten 
behoeve van industrieterrein Groot Verlaat. Voor  
dit project wordt circa 2,4 kilometer kabel verzwaard 
om de betrouwbaarheid van het industrieterrein en  
omgeving te verbeteren.
  27 netstations en 7 transportverdeelstations in 
Kampen en IJsselmuiden worden voorzien van 
Distributie Automatisering, waarmee we een  
storing sneller lokaliseren en oplossen.
  24 netstations en 3 transportverdeelstations in 
Rijssen worden voorzien van Distributie  
Automatisering waarmee we een storing sneller 
lokaliseren en verhelpen.
  We vervangen in Vriezenveen installaties in  
verdeelstations en breiden het transportnet uit.
  We verleggen diverse leidingen in verband met  
de aanleg N18 van Eibergen naar Enschede.

  We rollen Distributie Automatisering uit in  
Haaks bergen waarmee we een storing sneller 
lokaliseren en verhelpen.

  Vervangen van circa 30 schakelinstallaties. 
  Circa 32 kilometer gashoofdleidingen vervangen.
  Circa 6200 stuks gas aansluitleidingen vervangen.
  Circa 240 stuks hogedruk aansluitsets (HAS)  
ver vangen.

  Start van het hoogwaterbeschermingsprogramma 
Stadsdijken Zwolle waar wij onze leidingen voor 
moeten gaan verleggen (looptijd tot 2022).

  Afronden van het vervangen van de brosse  
materialen GGY* en AC** in de gemeente  
Deventer en Hengelo.

*    GGY: grijs gietijzer, een bros materiaal waar een deel van onze  
gas leidingen uit bestaat. Vanwege het breukgevaar vervangen we  
dit type gasleidingen.

**  AC staat voor Asbest Cement, evenals GGY een bros materiaal.

In 2017 investeert Enexis Netbeheer 128 miljoen euro in het energienet in 
de provincie Overijssel. Hiervan is 30 miljoen voor het gasnetwerk, 72 miljoen 
voor het elektriciteitsnetwerk en 26 miljoen voor het plaatsen van slimme  
meters. Enexis Netbeheer beheert in Overijssel 317.000 gasaansluitingen en 
479.000 elektriciteits aansluitingen.

Provincie Overijssel

Enexis Netbeheer investeert in 2017
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Grote projecten in 2017
  Om windturbines te kunnen aansluiten breiden we  
het hoogspanningsstation in Waalwijk uit met HS/
MS-stations op basis van het concept ‘modulair 
bouwen’.
  In Eindhoven Noord respectievelijk Zuid vervangen  
we uit kwaliteits- en capaciteitsoverwegingen een 
tweetal 150/10 kV-transformatoren.
  We vervangen de MS-schakelinstallatie van het 
transportverdeelstation Woensel West te Eindhoven.
  In verband met een uitbreiding van de capaciteit  
wordt in Woensel een nieuw transportverdeelstation 
gerealiseerd.
  Om de aansluiting van decentrale opwekkers te 
faciliteren verzwaren we een transportverdeelstation  
in Dongen.
  In verband met een uitbreiding van de transport-
capaciteit realiseren we een circa 13 kilometer lange 
nieuwe MS-transportverbinding vanaf het hoofd-
station Uden naar de gemeente Veghel (Erp/Boekel).
  In verband met een uitbreiding van de transport-
capaciteit realiseren we een circa 5 kilometer lange 
MS-transportverbinding vanaf het hoofdstation  
Uden naar Odiliapeel.

  Om de leveringsbetrouwbaarheid te verbeteren  
ver vangen wij circa 3,8 kilometer van de MS- 
transport verbinding E423 te Hapert.
  We vervangen de MS-schakelinstallaties in circa  
86 netstations.
  In de grote steden worden circa 92 netstations en  
27 transportverdeelstations van Distributie  
Automatisering voorzien.
  Op het Industrial Park Moerdijk leggen we het elektrici-
teitsnet aan, zodat zich aldaar vestigende klanten snel 
kunnen worden voorzien van een elektriciteitsaansluiting.
  We verleggen kabels en leidingen om de aanpassing  
van de doorgaande route door Oudenbosch mogelijk  
te maken.
  We vervangen circa 186 kilometer lagedruk-gas hoofd-
leiding en circa 10.700 gas-aansluitleidingen (inclusief  
voormalig Endinet-gebied).
  We vervangen 92 gasdistrict- en afleveringsstations  
(inclusief voormalig Endinet-gebied).

In 2017 investeert Enexis Netbeheer 318 miljoen euro in het energienet in  
de provincie Noord-Brabant. Hiervan is 90 miljoen voor het gasnetwerk,  
153 miljoen voor het elektriciteits netwerk en 75 miljoen voor het plaatsen van 
slimme meters. Enexis Netbeheer beheert in Noord-Brabant 1.052.000  
gasaansluitingen en 1.208.000 elektriciteitsaansluitingen.

Provincie Noord-Brabant

Enexis Netbeheer investeert in 2017
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Grote projecten in 2017
  Vervangen van de MS-schakelinstallatie in het  
transportverdeelstation Wilhelminalaan te  
Maasbree.
  Vervangen van de MS-schakelinstallaties in  
circa 60 netstations.
  In de grote steden worden circa 80 netstations  
van Distributie Automatisering voorzien.
  Ten behoeve van de belasting-, energie- en  
storingsmonitoring, alsmede de aansturing van  
de openbare verlichting, worden in de gemeente  
Venray de eerste 200 netstations van een DA-light 
box voorzien. 
  We vervangen circa 140 kilometer lagedruk-gas-
hoofdleiding en circa 6.600 gas-aansluitleidingen
  Vervangen van 42 gasdistrictstations

  In het kader van het Gasunie Network Improvement 
Program (GNIP) wordt het gasontvangstation  
Valkenburg verplaatst, waarbij tevens aanpassingen/
uitbreidingen aan de lokale netinfrastructuur worden 
gerealiseerd.

In 2017 investeert Enexis Netbeheer 164 miljoen euro in het energienetwerk 
in de provincie Limburg. Hiervan is 61 miljoen voor het gasnetwerk, 69 miljoen
voor het elektriciteitsnetwerk en 34 miljoen voor het plaatsen van slimme
meters. Enexis Netbeheer beheert in Limburg 493.000 gasaansluitingen en 
551.000 elektriciteitsaansluitingen.

Provincie Limburg

Enexis Netbeheer investeert in 2017
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